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SORTEIG D'ENTRADES PER A LA FUNCIÓ D’ANDRÒMINES, DE LA CIA. SAMFAINA DE 

COLORS, DEL DIA 25 D'ABRIL DE 2021 
 

1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 
N54 Produccions SL (d'ara endavant SAT!) en qualitat de Responsable del Tractament de les 
dades personals proporcionades, informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el 
que es disposa en la normativa legal vigent en protecció de dades personals, el reglament (UE) 
2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) 
relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades. 
 
La finalitat del tractament de dades: Gestionar la participació en la present promoció. 
 
La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari a 
través de la participació en el sorteig. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol 
moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva 
retirada. 
 
Les categories de dades utilitzades en el marc d'aquest tractament de dades són: nom, cognom, 
adreça e-mail i telèfon. Aquest procediment es basa sobre el lliure consentiment dels 
participants en el citat concurs: 
 
Les dades es conservaran mentre existeixi l'obligació legal de mantenir el tractament i quan ja 
no siguin necessàries per a tal fi, se suprimiran procedint al seu bloqueig durant el temps 
establert per la llei, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a impedir el 
seu tractament incloent la visualització i estant únicament a la disposició de jutges, tribunals, 
ministeri fiscal o administracions públiques, amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. 
Transcorregut el termini de supressió o bloqueig, les dades seran destruïdes. 
 
No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal. 

2. OBJECTE DE LA PROMOCIÓ 
 
BASES CONCURS PROMOCIÓ: 
 
El SAT! organitzarà un sorteig d'àmbit nacional amb la finalitat de promocionar l'espectacle 
Andròmines de la cia. Samfaina de Colors. 

 
3. ÀMBIT TEMPORAL I TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓ 
 

El termini de participació en el present concurs donarà principi el 9/4/2021 a les 14h hores (hora 
de Madrid) i finalitzarà el 21/4/2021 a les 23.59 hores (hora de Madrid). 

La promoció es desenvoluparà en el territori espanyol (península i illes). 
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4. PERSONES LEGITIMADES I PRODUCTE 
 
Podrà participar en aquest concurs i aspirar a guanyar els premis, qualsevol persona física major 
de 18 anys i que tingui domicili establert en el territori nacional (Espanya: península i illes), i que 
durant el període de validesa de la present campanya participi en l'acció segons es proposa en 
els termes descrits en aquestes bases. 

5. PREMIS 
 
Se sortejaran 3 packs de 4 entrades, un pack per cadascuna de les xarxes socials actives del SAT!, 
per a la funció del 25/4 a les 17.30h. 

En cap cas el premi es canviarà pel seu valor en metàl·lic. S'enviaran les entrades per correu 
electrònic. 

6. MECÀNICA i MANERA DE PARTICIPACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
 
Per a poder participar a la promoció s'hauran de seguir les indicacions explicitades en cada perfil 
social: 

A Instagram: 

• Seguir fer-nos @sat_teatre 
• Seguir a @samfainadecolors 
• Deixar-nos un comentari etiquetant amb qui li agradaria venir a gaudir d'aquest 

espectacle 
 
A Facebook: 

• Seguir fer-nos @satteatre 
• Seguir a @samfainadecolors 
• Deixar-nos un comentari etiquetant amb qui li agradaria venir a gaudir d'aquest 

espectacle 
 
A Twitter: 

• Seguir fer-nos @sat_teatre 
• Seguir a @samfainadecolors 
• Deixar-nos un comentari etiquetant amb qui li agradaria venir a gaudir d'aquest 

espectacle 
 
En aquest cas, les xarxes socials no patrocinen, avalen ni administren de cap manera aquesta 
promoció, ni estan associades a ella, per la qual cosa la informació es proporciona a iniciativa 
del RESPONSABLE. 

7. RESOLUCIÓ DEL SORTEIG 
 
Per a guanyar, entre totes les participacions correctes es realitzarà un sorteig en finalitzar la 
promoció i obtenir als guanyadors: 
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Al sorteig s'extrauran 3 guanyadors i 3 suplents. Si no es localitzés al guanyador en el termini de 
48 hores, a comptar des del dia del sorteig o el guanyador no acceptés el premi, o no complís 
amb els requisits, s'oferirà el premi al suplent. 

Els guanyadors s'anunciaran el dia: 22/4/2021 

EL RESPONSABLE es reserva el dret a atorgar el premi en el cas que no hi hagués suficient 
participació per a realitzar el concurs. 

8. COMUNICACIÓ ALS GUANYADORS 
 
SAT! es posarà en contacte amb els guanyadors per a informar-los que han resultat guanyadors 
a través de missatge privat perquè puguin facilitar les dades requerides a fi de fer-los arribar el 
seu premi: nom i cognoms i correu electrònic. 

Els guanyadors seran anunciats en les xarxes socials del SAT! mitjançant un story a  Instagram i 
Facebook, i un tuit a Twitter. 

EL RESPONSABLE donarà a conèixer als guanyadors el 22/4/2021. 

En cas d'impossibilitat manifesta per a contactar amb el guanyador al llarg del dia, EL 
RESPONSABLE quedarà eximit de qualsevol responsabilitat i passarà automàticament a assignar 
el premi al suplent. De no poder contactar amb aquest tampoc, el premi es declararà desert. 

9. COMUNICACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
 
La promoció es comunicarà en els mitjans digitals que el EL RESPONSABLE consideri oportuns. 

10. RESERVES I LIMITACIONS 
 
EL RESPONSABLE pretén que la promoció entre els diferents participants es faci amb igualtat 
d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per això, qualsevol utilització 
abusiva o fraudulenta d'aquestes BASES donarà lloc a la consegüent desqualificació del 
participant en la PROMOCIÓ. 

EL RESPONSABLE queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en 
les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació. 

EL RESPONSABLE es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi de la PROMOCIÓ 
quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma 
en què recullen les presents bases. 

No podran participar en la PROMOCIÓ els empleats del RESPONSABLE o de les empreses que 
mantinguin una relació mercantil d'agència o prestació de serveis amb qualsevol d'elles (així 
com els seus familiars directes fins a primer grau de parentiu), no podent en cap cas beneficiar-
se dels seus premis i/o regals. 

EL RESPONSABLE es reserva la facultat d'interpretar les presents bases legals. 
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11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES LEGALS 

 
S'informa els possibles participants que el simple fet de participar en aquesta promoció implica 
la total acceptació de les presents bases. 

Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part de les bases legals implicarà 
l'exclusió del participant i, a conseqüència d'això, EL RESPONSABLE quedarà alliberada del 
compliment de l'obligació contreta amb aquest participant. 

EL RESPONSABLE, així com qualsevol de les empreses relacionades amb aquesta aplicació i/o el 
concurs no podran respondre a les preguntes sobre la recepció dels resultats de la participació 
el concurs o l'estat de qualsevol sol·licitud. 

EL RESPONSABLE, així com qualsevol de les empreses relacionades amb aquesta aplicació i/o el 
concurs no assumeixen cap responsabilitat per qualsevol informació incorrecta, inexacta o 
incompleta, amb independència que fos causada pels usuaris o per qualsevol equip del concurs 
relacionat amb o utilitzat en el concurs; i no assumeixen tampoc cap responsabilitat per fallades 
tècniques, de maquinari o de programari de qualsevol tipus, pèrdua de connexió de xarxa, 
confusió en la transmissió per ordinador, o altres exemples de mal funcionament durant el 
concurs. 

EL RESPONSABLE es reserva el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones que 
realitzin qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat com a manipulació o falsificació del 
concurs. 

12. MESURES DE SEGURETAT 
 
De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, 
EL RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de la normativa GDPR per al 
tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i amb els principis descrits en 
l'article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb 
l'interessat i adequats, pertinents i limitats en relació amb els fins per als quals són tractats. 

EL RESPONSABLE, garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives 
apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableix el GDPR amb la finalitat de 
protegir els drets i llibertats dels interessats i els ha comunicat la informació adequada perquè 
puguin exercir-los. 

13. DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES 
 
Així mateix, el RESPONSABLE informa que l'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, 
rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, 
enviant un escrit al correu electrònic: comunicacio@sat-teatre.cat 
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14. AUTORITAT DE CONTROL 
 
La persona interessada pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control, l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.aepd.es. 

15. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Tots aquells dubtes que puguin derivar-se de la interpretació del present document, seran 
sotmeses a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols que resultin competents 
de conformitat amb la legislació vigent. 
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